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Participació, què és participació?

La Generalitat defineix la participació ciutadana com:

• “La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les 
persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les. Juntament amb
la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que 
transforma la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet
obtenir unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil en 
els objectius col·lectius”.

Funcions:

a) Dirigir la implementació, avaluació i difusió de canals i instruments per a 
fomentar la participació ciutadana.
b) Donar suport al món local en l'impuls de les polítiques de participació
ciutadana.
c) Promoure la col·laboració publicosocial i implicar la ciutadania en la gestió
dels serveis públics i equipaments.
d) Dirigir les activitats administratives necessàries per a dur a terme els
processos electorals i les consultes populars.
e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
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Cap a on transitem: 
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Al marc legal podem trobar

• Declaració de Rio de Janeiro 1992
• Conveni de Aarhus 1998
• Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades i el següent desenvolupament.
• Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de Directiva del    

Parlament -Europeu i del Consell sobre el accés a la justícia en matèria de medi 
ambient»  (COM(2003) 624 final – 2003/0246 (COD)) (2004/C 117/14)

• Directiva Marco Agua 2000/60/CE
• Reglament de la planificació hidrològica RD 907/2007 Secció 2  Participació pública  

articles 72 al 82
• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.
• Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 

29 de desembre.
• Reglament de participació ciutadana de Terrassa (09/09/2016)
• Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de l’Ajuntament de 

Terrassa” (07/04/2017)
• Reglament de l’Observatori de l’aigua de Terrassa (09/10/2018) 
• observació general núm 15 del PIDESC, punt 24 i 438 del CDESC
• text refós llei municipal
• ROAS, art 154 i 301.1 i 302.2 
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Al marc legal podem trobar

• A. Incidencia en els drets humans
Derecho al agua y el saneamiento 

Derecho al medio ambiente

 Derecho a la ciudad

• B. Interrelación con otros derechos y desafíos actuales 
Deber de los poderes públicos de promover la participación ciudadana

 Derecho a una buena administración

 Acceso a la información pública y ambiental

 Rol de la gobernanza del agua en el cambio climático
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Al marc legal podem trobar: Conveni Aarhus

• La importancia del Convenio es que reconoce y regula los derechos que constituyen los tres pilares sobre 
los que se asienta la democracia participativa:

• El derecho de acceso a la información ambiental.
• El derecho a la participación pública en el proceso de toma de decisiones sobre el medio ambiente o con 

efecto en el mismo.
• El derecho de acceso a la justicia.

Los siguientes son los principios clave relativos a la participación pública:
• Equidad e inclusión: llegar a todas las partes interesadas y ofrecerles igualdad de oportunidades para 

participar.
• Rendición de cuentas y transparencia: empleando mecanismos transparentes y democráticos, publicando 

resultados de manera comprensible y rastreable, y proporcionando mecanismos de recurso.
• Flexibilidad: mantener el planteamiento flexible teniendo en cuenta diferentes cuestiones, los 

participantes, valorar la diversidad, los vínculos en la toma de decisiones y los plazos.
• Eficacia y rapidez: organizar el proceso para que las competencias, los roles y los plazos se definan clara y 

realmente.
• Respuesta: el proceso tiene que seguir las necesidades y requerimientos de las partes interesadas y debe 

tener en cuenta sus aportes.
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Al marc legal podem trobar: ROAS

• art. 154. Participació dels usuaris
Quan les característiques o la naturalesa del servei ho permetin, els ens locals han 
d’establir les formes de participació dels usuaris en la prestació del servei, pel seu
compte i/o mitjançant les associacions i organitzacións degudament constituïdes i 
reconegudes que, si s’escau, es determini, que tinguin per objecte la defensa dels
interessos dels usuaris, per tal de garantir el funcionament adequat i la millora del 
servei.

art 301.
301.1 En la reglamentació del servei s’han de preveure, entre d’altres aspectes, la 
participació dels usuaris en la fixació dels preus públics, i el mecanisme de 
cobertura en cas d’insuficiència, sens perjudici del règim d’intervenció per 
l’administració competent, quan sigui procedent, per raó de la política de preus.
301.2 Les taxes s’han de regular en les ordenances fiscals corresponents i els preus
públics pel que acordin el ple de la corporació o, si s’escau, per la comissió de 
govern, i per l’òrgan competent dels organismes autònoms i dels consorcis en els
supòsits i en la forma que estableix la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Per on comencem? Algunes pistes Taller Participació

Gestió

Transparència i 
acces a la 

informació

Participació

Presa de 
decisions
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Per on comencem? Algunes pistes taller participació: GESTIÓ

Pública i democràtica

Quins son els principis de 
gestió de l’aigua?

Govern públic i 
democràtic, i gestió

profesional i conforme 
directrius

No mercantil

Preu no hauria de superar 
el cost del servei

Què incorpora el cost?

- DHAS

- inversions?

+ transparencia amb els
canons

Es tendira a la recuperació
de costos vs full recovery

cost

Control i gestió
democrática serveis

Consell de dirección:

Direcció técnica

Secretaria o gerent

Treballadors

Ciutadania

Regidors

Consell social

garantir control 
democràtic de la gestió de 

l’ens gestor

Compartir i crear 
coneixement

(Innovació tecnológica i 
social)

Quins mecanismos per 
compartir i crear 

coneixement? Entre qui? 

Incloure al model de gestió
els mecanismos per crear i 

compartir coneixement

Capital públic que es 
converteix en creació de 

coneixement i capital 
comú (enlloc de capital 

privat)

Ús de tecnología i software 
lliure facilitaría la 

generació de coneixement
compartit (vs dependencia 

tecn)

Gestió

Transparència i 
acces a la 

informació

Participació

Presa de 
decisions
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Per on comencem? Algunes pistes taller participació: TRANSPARENCIA

Acordar objectius
de transparència

1) Participació

2) Educació

3) Formació

4) Comunicació

5) Rendició de 
comptes

6) Control públic

7) Nou imaginari
aigua

Per tal de saber 
QUINA información i 
QUINS mecanismes

Tipus
d’información

(màx i mín)

Llei de transparencia 
MINIM

MÀXIM?

Víes i mecanismos 
de transparència

Diferents formats i 
nivells de 

complexitat en 
funció OBJECTIUS 
TRANSPARENCIA 

ACORDATS

1) Plataforma web

2) Mitjans escrits

3) Incloure aigua
debat públic

Comprensió factures

Formats i llicències
obertes

Pressupost per a 
transparència

Imprescindible 
pressupost

diferenciat per pdoer
crear i mantener els

diferents
mecanismes de 
transparencia

Gestió

Transparència i 
acces a la 

informació

Participació

Presa de 
decisions
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Per on comencem? Algunes pistes Taller Participació: PARTICIPACIÓ

Obligació creació
espais ciutadans

estables

Espais de concertació i 
col·laboració entre 

administració i ciutadania

Quins espais de 
participació? Qui

forma part?

Proposta:

- Participació en consells de 
dirección

- Òrgan de rendició de 
comptes, control i 

fiscalització

- Observatori o consell
social/ciutadà

- Processos participatius per 
decisions estratègiques

- Consells de conques

Definir funcions de cadascú
molt bé

Garantir autonomía

Treball col·laboratiu entre ells

Actors:

- ciutadania/usuaris

- Treballadors

- Col·lectius específics

Administracions públiques

Rotació carrecs públics
i socials

Recursos mínims epr
acompañar i capacitar 

ciutadania

Finançament mínim eprque
la ciutadania pugui tenir un 

recolzament tècnic

Recursos per a la capacitació
de la ciutadania, per a tenir

la informació, estar 
capacitada i formada per 

poder participar en els
diferents espais de 

participació

Campanyes de 
conscienciació de 

recolzament al procés

Gestió

Transparència i 
acces a la 

informació

Participació

Presa de 
decisions
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Per on comencem? Algunes pistes Taller Participació: PARTICIPACIÓ

Criteri previ: equilibri
relació de forces i 

influencia entre actors

Àmbits de presa de 
decisions ciutadania

haurien de ser 
estratègics i polítics

Decidir 
diámetro 
tubería vs 
conceptes

inclosos al cost
de servei

o com donar 
cobertura i 

acces universal 

Gestió

Transparència i 
acces a la 

informació

Participació

Presa de 
decisions
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Experiències: Millora accés a la informació i transparència
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Experiències: 
Millora accés a la informació, transparència i rendició de comptes Indicadors
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Experiències: Rendició de comptes
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Experiències: Eines lliures per a promoure l’apoderament i la participació 

https://coincidim.cat/?locale=ca
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Experiències
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Experiències
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Experiències
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Cap a on transitem: 

 



EL PROCÉS SOCIAL A TERRASSA

La remunicipalització es molt més que la gestió directa. Significa també un 
procés d’apropiació cultural i coresponsabilitat ciutadana.

Necessitem INNOVAR



Principis d’una gestió pública de l’aigua

Objectius i principis per a una gestió pública de l’aigua Sobre l’aigua com: 
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Dret Humà
1)Principi de dret d’accés
2)Principi de preu just

Sobre l’aigua com servei públic
3)Principi de gestió pública
4)Principi de qualitat de l’aigua
5)Principi de nova cultura de l’aigua
6)Principi de treball en xarxa

Sobre l’aigua amb control ciutadà
7)Principi de participació ciutadana
8)Principi de transparència
9)Principi de fiscalització i auditoria extern

Sobre eficiència i sostenibilitat
10)Principi de sostenibilitat del cicle integral de l’aigua
11)Principi de sostenibilitat financera
12)Principi de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei
13)Principi de plena recuperació i internalització dels costos
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…voluntat política de millorar la governança de la ciutat aprofundint en la
participació, la col·laboració i la concertació amb la ciutadania i els agents
socials…
…a iniciar una nova etapa i definir una nova cultura de la participació ciutadana
en la gestió dels béns comuns de la ciutat
...un òrgan participatiu que tindrà un funcionament autònom, amb el seu propi
pla de treball i els recursos suficients per poder desenvolupar les seves funcions i
assolir els seus objectius, en compliment dels criteris de qualitat democràtica
que té establerts l’Ajuntament de Terrassa
…El seu objectiu és articular la participació de la ciutadania en la definició de les
polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei, en la presentació
de propostes, en l’elaboració d’estudis i informes, en la informació i formació de
la ciutadania, i en la rendició de comptes i el control públic
Desenvoluparà aquest objectiu amb caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i
propositiu, i amb capacitat d’assolir acords que hauran de ser considerats pel
govern municipal”

Del preàmbul del reglament OAT
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Al marc legal podem trobar

• Reglament de participació ciutadana de Terrassa (09/09/2016)
• Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de l’Ajuntament

de Terrassa” (07/04/2017)
• Reglament de l’Observatori de l’aigua de Terrassa (09/10/2018)

• L’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques

• L’article 5 del Reglament del servei públic d’abastament domiciliari i estalvi
d’aigua de Terrassa estableix els objectius de transparència i participació, en
consonància també amb allò establerta l’article 28 dels Estatuts de l’Entitat
Pública Empresarial Local TERRASSA CICLE DE L’AI-GUA, EPEL
• ... es pren en consideració el que estableix l’article 20.1 del Reglament de

participació ciutadana de Terrassa



EL PROCÉS SOCIAL A TERRASSA



L’OBSERVATORI DE L’AIGUA DE TERRASSA



INSTRUMENTS                       OBSERVATORI DE L’AIGUA DE  L’AIGUA DE TERRASSA

OAT
Grups de treball: 
• Dret humà i justicia social
• Control Social
• Transparència i indicadors
• Petjada hídrica i economía circular
• Qualitat i sabor de l’aigua
• Projectes europeus i fons de finançament

motor motor motor

Entitats Recerca Educació

Reglament Programa

Principis
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Tasques i àmbits pla de treball

Proposta 

pressupos

t

Dates

1. Àmbit gestió

a. Complir amb les funcions ordinàries de l’OAT (comunicació, 

convocatòries, actes, etc.)
5.000 € 2019

b. Seleccionar la figura de coordinació 0 € 2019

c. Organitzar l’espai físic. 0 € 2019

2. Àmbit comunicació

a. Posar en marxa la web de l’OAT 0 € 2019

b. Crear una xarxa d’informació i col·laboració. 0 € 2019

3. Àmbit control social

a. Jornada sobre control social. 1.000 € 2019

b. Definir un pla de control de Taigua 0 € 2019

c. Exercir el control social de Taigua 0 € 2019

4. Àmbit participació/entitats

a. Dinamitzar els grups de treball 0 € 2019

b. Desenvolupar Jornades i tallers sobre els temes treballats 3.000 € 2019

5. Àmbit NCA/escoles

a. Desenvolupar una proposta d’activitats a les escoles pel curs 

2019/2020.
0 € 2019

b. Concurs sobre el logo de l’OAT 500 € 2019

c. Preparar una oferta de treballs de recerca pel pròxim curs. 0 € 2019

d. Premi al millor treball de recerca. 1.500 € 2019

e. Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores. 0 € 2019

f. Pensar/desenvolupar un pla d’estudiants en pràctiques. Banc de 

recursos escoles.   
5.000 € 2019

g. Desenvolupar activitats educatives.   5.000 € 2019

6. Àmbit estudis/recerca

a. Estudi/proposta sobre dret humà, justícia social i sistema tarifari. Govern
2019/202

0

b. Estudi/proposta sobre sistema d’informació, transparència i indicadors. 10.000 €
2019/202

0

c. Estudi/proposta sobre petjada hídrica, economia circular i serveis 

ecosistèmics. 

Pla 

Director

2019/202

0

d. Estudi/proposta sobre qualitat i sabor de l’aigua. 
Pla 

Director

2019/202

0

e. Estudi/proposta sobre l'eficiència hidràulica/econòmica de la xarxa de 

distribució.

Pla 

Director

2019/202

0

f.     Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua a Terrassa 
5.500€ 

(2020)

2019/202

0

g. Tutorització de treballs de recerca. 0 €
2019/202

0

h. Projectes europeus i fonts de finançament. 0 € 2019

7. Àmbit dictàmens (obert als encàrrecs que puguin encomanar-se) 

a. Pla director. Per definir
2019/202

0

TOTAL 31.000 €
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Moltes Gràcies

https://www.oat.cat


